INFORMATIE & REGLEMENTEN SALLANDRIT
Beste deelnemers,
De Sallandrit is ontstaan omdat een aantal enthousiaste autosporters zich verenigden om zo de Nacht
van Weesp te gaan rijden. Eerst onder de team naam “ADDA” (Achter Dat Dafje Aan) en later onder de
zeer toepasselijke naam ‘Kieken Wat ‘t Wort (Team KWW)’ hebben wij vele nieuwe equipes ingewijd in
de sport die wij zo leuk vinden. Het Team KWW groeide snel met deelnemers vanuit heel Nederland.
Jaren geleden ontstond het idee om het team met een eigen ritje voor te bereiden op het grootste
rittensportevenement van Nederland. Zo gezegd, zo (wat minder snel) gedaan: de Sallandrit was geboren!
En zoals dat dan ook gaat; langzaam wordt de Sallandrit steeds iets groter. Inmiddels bereidt een comité
van zes personen met heel veel plezier deze prachtige rit voor u voor. Met uitzetters die het spelletje zelf
regelmatig spelen en door en door kennen. Een coördinator die in alle faciliteiten de Sallandse
gastvrijheid optimaal weet te benutten. Een inschrijfbureau waar men u nog persoonlijk bij naam kent. En
natuurlijk de bouwer en beheerder van onze prachtige nieuwe site: www.sallandrit.nl.
Bewust houden wij de Sallandrit nog steeds kleinschalig. Bij ons staat een gezonde ontwikkeling voorop!
Graag willen wij alle sponsors van de Sallandrit heel hartelijk danken, want zonder hun medewerking was
deze Sallandrit niet mogelijk geweest.
Tot slot, wij hebben ons best gedaan om u een mooie rit voor te schotelen en hopen dat u ervan gaat
genieten.
Met vriendelijke autosportgroet en alvast succes gewenst,
De organisatoren van de Sallandrit 2014,
Céleste, Willeke, Job, Piet, Remco en Roland.

De Sallandrit wordt mede mogelijk gemaakt door de onderstaande sponsors:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SALLANDRIT 2014

Erwin Otten Advies
Bewust
RegioBank
Triple Gem
C1000 van de Worp
Zaal-restaurant “De Remise”
Bandencentrum Heino
Edwin van der Steege, Tuin- en parkmachines
Mensink & Sijtsma Makelaars
Bakkerij van der Most
A.C. Fasna
Automobielclub “de Ellerijders”
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1.

Algemene informatie.

DE ORGANISATIE IS TE BEREIKEN:
De organisatie is tijdens de SALLANDRIT bereikbaar tot 20:00 uur bij Zaal-restaurant “De Remise” op
Camping Heino, Schoolbosweg 10, 8141 PX te Heino [telefoon starttafel: 06-22519375]
Tijdschema
TRAJECT
e
1 traject
Aanlooproute traject 2
e
2 traject
PAUZE
Aanlooproute traject 3
e
3 traject
e
4 traject
TOTAAL
Uitlooptraject

SPORT
28,0 km
3,5 km
21,0 km

TOER
26,0 km
3,5 km
18,0 km

1,2 km
34,0 km
33,0 km
116,0 km
3,5 km

1,2 km
29,0 km
27,0 km
100,0 km
3,5 km

Tijd sport
01.02 + 00.15
00.05
00.51
00.30
00.01
01.16 + 00.15
01.14
5.23
00.06

Tijd Toer
01.08 + 00.15
00.05
00.53
00.30
00.01
01.17 + 00.15
01.11
5.29
00.06

UITZETTERS
Céleste Polstra
&
Willeke Viellevoye

Roland Hendriksen
&
Job Hamstra

VASTE TIJD CONTROLES (VTC's):
VTC 1:
VTC 2:
VTC 3:
VTC 4:

het parkeerterrein bij Manege de Hooge Weg, Hogeweg 8 te Raalte,
het parkeerterrein bij Zaal-restaurant "De Remise”, Schoolbosweg 10 te Heino,
het parkeerterrein bij de sportvelden, Haersolteweg te Dalfsen,
bij Kluinhaarbrug over het Overijssels Kanaal, Heinoseweg Dalfsen.

PRIJSUITREIKING:
Zaterdag 5 april, direct nadat de laatste deelnemer is gefinisht, in Zaal-restaurant “De Remise” te Heino.
Kunt u als deelnemer niet bij de prijsuitreiking aanwezig zijn, dan kunt u vanaf maandag 7 april 2014 de
volledige uitslag bekijken op onze site: www.sallandrit.nl.

WHO IS WHO & WHAT:
Algehele wedstrijdleiding
Start- & finishlocatie
Inschrijvingen
Vergunningen
Rekenkamer
Financieel beheer
Routeboeken
Routecontroles e.d.
Website
Public Relations
Sponsors
Bekers/Rallyschilden
Vrijwilligers

Roland Hendriksen
Zaal-restaurant “De Remise”, Schoolbosweg 10, Heino
Willeke Viellevoye
ASV de Ellerijders
Céleste Polstra, Roland Hendriksen, Job Hamstra
Piet Polstra
Uitzetters
Uitzetters met medewerking van AC FASNA
Remco Postma
Willeke Viellevoye
Job Hamstra, Piet Polstra
Piet Polstra
Teveel om op te noemen, dank aan allen die in de
voorbereiding en op de dag zelf hun steentje bijdragen om er
een mooie rit van te maken.

VERGUNNINGEN:
Gemeente Raalte
Gemeente Dalfsen

kenmerk: 2014-682
kenmerk: UIT14-09597

SALLANDRIT 2014

d.d. 30-1-2014
d.d. 6-1-2014
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2.

Algemeen Reglement.

De Sallandrit 2014 wordt verreden volgens de bepalingen in dit routeboek. Voor ALLE trajecten geldt dit
Algemeen Reglement. De trajecten 1 en 2 (routebeschrijving en Bol-Pijl) worden verreden aan de hand
van het Reglement voor Oriëntatie (hoofdstuk 4), de kaartleestrajecten 3 en 4 worden verreden volgens
het Reglement voor Kaartlezen (hoofdstuk 6). Tevens zijn de betreffende trajectreglementen van
toepassing.

1.

ROUTECONTROLES
De route wordt onderweg gecontroleerd door bemande en onbemande routecontroles.
Bij een bemande routecontrole, herkenbaar aan een oranje vlag, wordt uw controlekaart
afgestempeld.
Een onbemande routecontrole is herkenbaar aan een oranje bordje (soms voorzien van een
oranje vlag), met daarop een zwarte letter uit het Nederlandse alfabet (incl. IJ of ij) of getal.
De gebruikte getallen moeten geheel en positief zijn (1, 2, 3, enz.). De letter of het getal dient u zelf
op de controlekaart te noteren in het eerstvolgende vrije vakje. Het aandoen van een foute
routecontrole of het missen van een routecontrole wordt bestraft met 30 strafpunten.
LET OP:
ALLE ROUTECONTROLES KUNNEN ZOWEL RECHTS ALS LINKS VAN DE ROUTE STAAN

Tussen de trajecten staan Vaste Tijd Controles (VTC's). Dit zijn bemande routecontroles,
die bestaan uit een finishcontrole (met een gele vlag) en een startcontrole (met een blauwe
vlag).
Bij de finishcontrole wordt de controlekaart van het betreffende traject door de organisatie
ingenomen. De deelnemers melden zich vervolgens op hun starttijd bij de startcontrole voor
de start van het volgende traject.
Elke minuut tijdsoverschrijding bij een VTC wordt met 1 strafpunt per minuut bestraft.
Bij elke volgende VTC mag dan wél ongestraft evenzoveel minuten te laat gekomen worden.
Een deelnemer die bij VTC 1, 2 of 3 meer dan 60 minuten te laat is, krijgt 60 strafpunten,
maar het oorspronkelijke tijdschema blijft dan wél gehandhaafd.
Deelnemers die bij de laatste finishcontrole (VTC 4) méér dan 60 minuten te laat zijn worden
niet geklasseerd. Het te vroeg melden bij een finishcontrole is toegestaan.
Hiervoor worden geen strafpunten gegeven.

2.

HERSTELCODES
Langs de route kunnen, al dan niet bij een routecontrole, herstelbordjes (wit met zwarte tekst)
geplaatst zijn. De opdrachten op deze bordjes kunnen in code staan en hebben voorrang op de
route-opdracht waar u mee bezig bent. Hieronder staan de gebruikte herstelcodes, waarbij in
plaats van de vermelde cijfers elk ander getal en in plaats van R (rechts) ook L (links) kan
voorkomen.
ER
KR
AR
XO
HKR
VR
8
XR
DMP
2x
HK-AL 7

Einde weg rechts
Klinkerweg rechts
Asfaltweg rechts
Viersprong oversteken
e
Hier keren en dan 1 weg rechts
Voorrangsweg rechts
Doorgaan met routeopdracht 8 (kan bij kaartlezen ook het nummer van een pijl zijn
Viersprong rechts
Doorgaan met pijl
e
De herstelopdracht alléén uitvoeren bij de 2 passage van deze controle
Betekend: hier keren, asfaltweg links en doorgaan met routeopdracht 7 (of pijl 7)

Herstelcodes kunnen in sommige gevallen alleen bestemd zijn voor een bepaalde klasse.
In een dergelijk geval wordt vóór de herstelcode de klasse vermeld.
T: 8 betekent dus dat alléén de Toerklasse door moet gaan met routeopdracht/pijl 8.
S: 8 betekent dus dat alléén de Sportklasse door moet gaan met routeopdracht/pijl 8.
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Let op dat u alleen de voor uw klasse bestemde herstelcodes uitvoert.
De herstelcodes NIET noteren op de controlekaart.
ALLÉÉN de zwarte letter of het zwarte getal van het ORANJE bordje noteren!!
Een herstelcode kan ook zonder routecontrole voorkomen (wit bordje met zwarte tekst).

3.

CONTROLEKAARTEN
De controlekaarten mogen NIET MET POTLOOD, rode ballpoint of viltstift ingevuld worden.
Doorhalingen of verbeteringen in de controlekaarten worden altijd fout gerekend.

4.

DLW (doodlopende weg)
Een bordje met de tekst DLW (wit met zwarte tekst) sluit een weg af.
Wegen welke voorzien zijn van zo'n bordje mogen NIET worden ingereden of meegeteld.

5.

BEDRIJFSTERREINEN
Het rijden over bedrijfsterreinen is toegestaan. Hekken worden geacht gesloten te zijn.

6.

RODE VLAGGEN
Bij gevaarlijke wegsituaties, slechte wegen etc. kunnen rode vlaggen geplaatst zijn als
waarschuwingsteken. Voorzichtigheid is hier dus geboden.
LET OP: ZE STAAN ER NIET VOOR NIETS

L

7.

RITPIJLEN zijn FASNA-pijlen (zie voorbeeld aan de starttafel)
Ritpijlen kunnen langs de route geplaatst zijn. Deze ritpijlen geven een verplichte rijrichting aan en
moeten met voorrang op alle opdrachten worden opgevolgd. Een ritpijl kan aangeven dat ter
plaatse links dan wel rechts gegaan moet worden. Bij kaartlezen betekent een verticaal, met de
punt omhoog, wijzende pijl dat ter plaatse rechtdoor gereden moet worden.
Indien bij een ritpijl een bordje geplaatst is, waarop een klasse-aanduiding vermeld is (bijvoorbeeld:
"T-KLASSE"), dan is deze ritpijl alleen bestemd voor die betreffende klasse.

8.

VERKEERSVEILIGHEID
De deelnemers zijn verplicht te stoppen bij het oprijden c.q. oversteken van niet beveiligde
overwegen, voorrangswegen, voorrangskruisingen en voorrangssplitsingen. De deelnemers zijn
verplicht zich te houden aan de geldende verkeersregels.
De wedstrijdleiding heeft het recht deelnemers uit te sluiten van verdere deelname bij grove c.q.
meerdere overtredingen.
Tijdens de Sallandrit 2014 is het gebruik alsmede het in bezit hebben van alcoholische
consumpties niet toegestaan. Bij overtreding wordt u van verdere deelname uitgesloten.
LET OP:
DEELNEMERS VALLEN NIET ONDER BESTEMMINGSVERKEER!

SPONSOR SALLANDRIT
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3. Reglement voor Oriëntatie: trajecten 1 en 2
1.

De oriëntatietrajecten worden verreden volgens het Algemeen Reglement (hoofdstuk 3),
onderstaande bepalingen en het reglement van het betreffende traject.

2.

Elke genummerde routeopdracht moet leiden tot één ongedwongen verandering van rijrichting.
Bol-Pijl opdrachten kunnen leiden tot meerdere rijrichtingveranderingen per opdracht. Met een
letter aangegeven opdrachten zijn neutraal en hoeven niet te leiden tot verandering van rijrichting.
Om de opdrachten voor de diverse klassen gelijk te laten lopen, kunnen opdrachtnummers
ontbreken. Hierop zijn geen vallen gemaakt.

3.

Indien (een gedeelte van) een routeopdracht onderstreept is, dan hoeft van (dat deel van) de
routeopdracht geen probleem gemaakt te worden (bevat dus geen val). Bij routeopdrachten
kunnen extra aanwijzingen tussen haakjes vermeld staan. Deze extra aanwijzingen zijn absoluut
geen val.

4.

Zolang een routeopdracht (nog) niet uitvoerbaar is dient (zoveel mogelijk) rechtdoor gereden te
worden. Een opdracht die nooit uitvoerbaar is (bijvoorbeeld door een spelfout) wordt altijd
afgesloten door een controle met een herstelopdracht.

5.

Er mag uitsluitend gebruik gemaakt worden van de 'normale' openbare wegen die u met een
personenauto en motor kunt en mag berijden. Dus GEEN inritten naar boerderijen, woonhuizen,
tankstations e.d. gebruiken en niet over parkeervakken of om bomen en palen rijden, tenzij het
specifiek in de routebeschrijving staat aangegeven.
Hekken, naar bijvoorbeeld grasland, worden altijd geacht gesloten te zijn.

6.

Een weg kan nader worden aangeduid. Bijvoorbeeld asfaltweg, klinkerweg, autoweg, B-weg, enz.
Een weg kan niet naar aard of karakter worden aangeduid als de weg meer dan één aard (bv asfalt
overgaand in klinkers) of meer dan één karakter (bv zowel voorrangsweg als autoweg) heeft. Een
weg kan naar naam (bijvoorbeeld: 80. na kerk "Kalverstraat" rechts) worden aangeduid, waarbij
het straatnaambord in de betreffende weg dient te staan en bij het begin van de weg niet geheel
gepasseerd mag zijn. Een weg kan niet naar naam worden aangeduid als de weg meer dan één
naam heeft of als het straatnaambord verwijzend is.

7.

Bordjes met de tekst INRIT hebben geen betekenis. Wegen welke voorzien zijn van een bordje met
deze tekst mogen dus gewoon ingereden worden.

8.

Een weg, die duidelijk zichtbaar doodlopend is of voorzien van een verkeersbord aanduidende
doodlopende weg of een bord met de tekst DLW, wordt geacht niet aanwezig te zijn. Deze wegen
mogen NIET worden ingereden en NIET als weg worden meegeteld.
Dit geldt ook voor wegen waarvoor, ten tijde van de rit, een inrijverbod geldt.

9.

Samenkomsten van wegen worden als volgt in de routebeschrijving omschreven:
a. einde weg (T-splitsing; u kunt alleen links- of rechtsaf )
b. driesprong (Y-splitsing; de weg splitst zich voorwaarts in twee andere wegen)
c. viersprong (kruispunt; een samenkomst van vier wegen)
d. VRW of voorrangswegsituatie
(een situatie waar u voorrang moet verlenen, herkenbaar aan een bord STOP,
een driehoeksbord aanduidende nadering voorrangsweg of zgn. 'haaientanden' op de weg).

10.

Oriënteringspunten moeten vast staande objecten zijn, zoals bijvoorbeeld:
a. brievenbussen, kerken, scholen, bruggen, teksten, enz.;
b. afbeeldingen van objecten (deze afbeeldingen zijn gelijk aan de werkelijke objecten,
dus na school rechts kan een school zijn maar ook een afbeelding van een school);
c. wegen en wegsituaties. Zie artikel 9.
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11.

Oriënteringspunten dienen altijd in de volgorde voor te komen zoals die in de routebeschrijving
staan aangegeven. Dus bij de opdracht: 4. na kerk, bank en school R, passeert u eerst een kerk
daarna een bank en vervolgens een school. Hetzelfde geldt voor opdrachten met voor en bij. Alle
genoemde oriënteringspunten moeten steeds in de aangegeven volgorde en gehéél achterelkaar
komen.
Bij de opdracht: 5. na 3e hek R moeten de hekken geheel na elkaar liggen.
Bij de opdracht: 6. na drie hekken R moet u drie hekken tegelijk kunnen zien.
Bij de opdracht: 7. voor bank R neemt u de laatste mogelijkheid om voor de bank
naar rechts te gaan.

12.

Als een oriënteringspunt in de routeopdracht geheel met HOOFDLETTERS en tussen
"aanhalingstekens" staat geschreven dan wordt een opschrift bedoeld.
Dus bij de opdracht: 8. na "SCHOOL" rechts wordt het opschrift SCHOOL bedoeld. De gevraagde
tekst moet op één vast object staan en moet in zijn geheel, dus inclusief alle leestekens, in de
routebeschrijving zijn opgenomen.

13.

Het is niet toegestaan gebruik te maken van:
a. objecten die zich geheel links van de wegas bevinden (met uitzondering van opdrachten
zoals 2e weg links, waarbij alleen linker wegen mogen worden geteld);
b. objecten die gezien vanuit de rijrichting al geheel gepasseerd zijn;
c. objecten die zich (binnen) in een opstal bevinden (bijvoorbeeld in een etalage of in een
telefooncel);
d. objecten die in dezelfde opdracht of in de vorige opdracht ook al zijn gebruikt;
e. abstracte objecten (bijvoorbeeld bushalte, wegas, scherpe bocht enz.).

14.

Een brug mag alleen als oriënteringspunt gebruikt worden als deze deel uitmaakt van een rechter
zijweg, een weg vóór u of van de weg waarop u rijdt.

15.

In de routebeschrijving zijn enkel en alleen de volgende afkortingen toegestaan:
WW
- ANWB-wegwijzer die verwijst naar een woonplaats in Nederland. (zie art. 16)
P
- ANWB-verkeerspaddenstoel die verwijst naar een woonplaats in Nederland
1e, 2e, enz.
- eerste, tweede, enzovoorts
RC
- onbemande routecontrole
L,R
- links, rechts
H
- huisnummerbord(je)
VRW
- voorrangswegsituatie (zie art. 9)

16.

Een WW is een wegwijzer. Dit moet een officiële ANWB wegwijzer zijn, of een door de uitzetter
geplaatste. Op een kennelijk door de uitzetter geplaatste wegwijzer mogen, behalve het pijlteken,
alleen één of meerdere Nederlandse woonplaatsen voorkomen welke in het Woonplaatsenregister
t.b.v. Routebeschrijvingsritten (WPR) van de NRF voorkomen.

17.

Er kan gebruik worden gemaakt van zelfgemaakte (verkleinde) verkeersborden. Alle door de
uitzetter geplaatste verkeersborden zijn (tijdens de rit) rechtsgeldig, ook al zijn de afmetingen en/of
kleur iets afwijkend.

18.

Er kan gebruik worden gemaakt van zelfgemaakte straatnaamborden. Deze borden zijn wit met
zwarte (onderstreepte) tekst.

SPONSORS SALLANDRIT
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4.

Kaartlegenda

Kaarttekens en teksten conform de kaartlegenda onderbreken
de daar onderliggende wegen NIET (d.w.z. kaartwegen lopen door
onder kaarttekens en teksten).
Kennelijk door de uitzetter aangebrachte teksten binnen niettransparante kaders onderbreken de daar onderliggende wegen
WEL (d.w.z. kaartwegen lopen NIET door).
Voorbeeld:
Wegen onder “Punt X”, “7” en “8” lopen NIET door.
Wegen onder “Veenzijde” en “Wilnis” lopen WEL door.

SALLANDRIT 2014
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5.

Reglement voor kaartlezen: trajecten 3 en 4
1. De beide kaartleestrajecten worden verreden volgens het Algemeen Reglement (hoofdstuk 3), de
onderstaande bepalingen en het reglement van het betreffende traject.
2. De schaal van de kaarten is 1 : 40.000 (1 mm op de kaart is 40 rijmeters).
3. Er mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van op de kaart voorkomende en niet op de kaart
doodlopende wegen.
4. Kaarttekens en op de kaart gedrukte tekst onderbreken een weg niet. Door de organisatie
aangebrachte teksten binnen niet-transparante kaders onderbreken een weg wel.
5. Bermlijnen onderbreken de aansluiting tussen kaartwegen. Met bermlijnen worden bedoeld de
zwarte lijnen die de buitenste begrenzing van een kaartweg aangeven.
6. Zwarte lijnen die de verdeling van rijbanen aangeven worden beschouwd als bermlijnen.
7. Onder elke ingetekende pijl en onder de Ingetekende Lijn wordt geacht een kaartweg te liggen.
8. Wegen afgedekt door een blokkeringskruis of -stip worden geacht niet op de kaart voor te komen.
9. Indien een situatie op de kaart is omcirkeld, of indien er zich in werkelijkheid een rotonde bevindt,
dient te worden aangenomen dat de werkelijke situatie exact met de kaartsituatie overeenkomt.
Binnen zo'n cirkel kunnen wél routecontroles geplaatst zijn.
10. Voetbruggen (Vbr), fietspaden, (voet)paden, kaartwegen in ontwerp of aanleg (zie kaartlegenda)
en kaartwegen die de landsgrens overschrijden mogen niet in de route c.q. herconstructie
worden opgenomen. Pontveren mogen wel in de route c.q. herconstructie worden opgenomen.
11. Kleine "uitwasjes" aan de ingetekende pijlen of de ingetekende lijn worden geacht op de juiste
plaats en volgens de juiste afmetingen te zijn getekend.
12. Wegen voorzien van een bordje DLW mogen niet bereden worden.
13. Voor wegen met een verkeersbord aanduidende doodlopende weg geldt dat deze wél bereden
mogen worden als zo'n weg op de kaart niet doodloopt
14. Ritpijlen dienen te worden opgevolgd. Zie artikel 7 van het Algemeen Reglement in hoofdstuk 3
15. Routecontroles voorzien van een cijfer of getal zijn alleen voor de Sportklasse
KEERCONTROLES tijdens de Sallandrit.
16. Keren is uitsluitend toegestaan indien noodgedwongen of na opdracht daartoe.
17. Indien een kaartweg overgaat in een niet-kaartweg, blijft u deze weg volgen tot de eerste
mogelijkheid om via op de kaart staande wegen een nieuwe route te construeren met
inachtneming van de herconstructieregels.
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6.

Reglement traject 1: Routebeschrijving

1.

Dit traject wordt verreden aan de hand van onderstaande bepalingen. Tevens is het Reglement
voor Oriëntatie (hoofdstuk 4) van kracht.

2.

De bedoeling van dit traject is om de beschreven route zo exact mogelijk te rijden en om niet in de
valkuilen van de uitzetter te trappen. Het is dus belangrijk dat men dit reglement en het reglement
in hoofdstuk 4 goed leest en dat men ter plaatse steeds bepaalt of een opdracht wél of niet
uitvoerbaar is. Routebeschrijving kan soms puzzelachtig zijn, maar is meestal gestoeld op de
reglementen.

3.

Op een rotonde is de rondlopende weg rechtdoor. Opdrachten als: ‘Bij rotonde 1e weg rechts'
mogen gegeven worden.

4.

De finish van dit traject (VTC1) bevindt zich op het parkeerterrein Manege de Hooge Weg,
Hogeweg 8 te Raalte.

Controlekaart inleveren bij de auto met de gele vlag.

SPONSORS SALLANDRIT

SALLANDRIT 2014

Pagina 9

INFORMATIE & REGLEMENTEN SALLANDRIT

6.1.

Reglement traject 2: Bol-Pijl

1.

Dit traject wordt verreden aan de hand van onderstaande bepalingen. Tevens zijn de bepalingen
van het Reglement voor Oriëntatie (hoofdstuk 3) en het Reglement voor traject 1 (hoofdstuk 6) van
kracht.

2.

Het Bol-Pijlsysteem kan in combinatie met het rijden volgens het routebeschrijvingssysteem
worden toegepast.

3.

Het rijden volgens het Bol-Pijlsysteem wil zeggen, dat aan de hand van getekende situaties, met
inachtneming van de hiernavolgende bepalingen, een route moet worden gereden van de BOL
naar de PIJL.

4.

De situaties zijn niet op schaal getekend.

5.

De situaties zijn gestileerd weergegeven (d.w.z. rechtlijnig en haaks, ook wanneer de wegen
bochtig zijn of niet haaks op elkaar uitmonden).
N.B.: Bij lastige situaties kunnen wegen zo nauwkeurig mogelijk getekend zijn.

6.

Per situatie zijn alle wegen, welke op de te rijden route uitmonden, getekend.

7.

De situaties dienen beoordeeld te worden vanuit de bol. Deze wordt geacht zich kort voor de
eerste samenkomst van wegen te bevinden. Vanaf de bol dient u de gehele situatie te kunnen
overzien.

8.

U dient te rijden vanaf de bol via de langste route naar de punt van de pijl. Hierbij mogen wegen
slechts éénmaal bereden worden. Samenkomsten van wegen mogen meerdere malen bereden
worden.

9.

Alleen de ingeslagen weg moet als oriënteringspunt worden geteld.

10.

Wegen zijn als volgt in de situatietekening weergegeven: ———————— of - - - - - - - - - - -

11.

Bij situatietekeningen kunnen, behalve teksten, de volgende oriënteringspunten zijn aangegeven:
WW

=

P
H
RC

=
=
=

ANWB-wegwijzer of zelfgeplaatste wegwijzer die verwijst naar een woonplaats
in Nederland
ANWB-verkeerspaddenstoel die verwijst naar een woonplaats in Nederland
huisnummerbord(je)
routecontrole

spoorrails

viaduct

brug

routecontrole

verkeerslicht verkeersbord
nadering VRW

12.

Opdrachten met een ♦ worden geacht overzichtelijk te zijn.
Opdrachten met een ♣ worden geacht overzichtelijk en juist getekend te zijn.

13.

De finish van dit traject (VTC 2) bevindt zich in Zaal-restaurant “De Remise”, Schoolbosweg 5 te
Heino.

Controlekaart binnen inleveren.
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7.

Reglement traject 3: Kaartlezen
VAN PIJL TOT PIJL DE KORTSTE ROUTE

1.

Routeopdracht
Van de blauwe vlag tot VTC3 dient een aaneengesloten route te worden gereden, waarbij een aantal
op de kaart staande pijlen in nummervolgorde moet worden opgenomen.
Tussen de blauwe vlag en de voet van de eerste pijl, tussen de pijlen onderling en tussen de laatste
pijl en de finish dient de kortste route te worden gereden.
Het pijlteken kan ook halverwege het lijnstuk getekend zijn.
De pijl wordt geacht de lengte van het hele lijnstuk te hebben.
Voor het construeren van de route is het toegestaan om:
- pijlen zijdelings op- of af te rijden;
- pijlen te raken of te kruisen;
- pijlen en/of delen van pijlen meerdere malen te berijden;
- pijlen en/of delen van pijlen geheel of gedeeltelijk tegengesteld te berijden,
dit echter over zo kort mogelijke afstand.
Een langere route zonder pijlen geheel of gedeeltelijk tegengesteld te rijden prevaleert dus
boven een kortere route, waarbij wel een gedeelte van een pijl tegengesteld wordt bereden.
Het op- of afrijden van een ingetekende pijl kan niet verhinderd worden doordat een pijl een
bermlijn kruist.
Het pijlteken van een pijl blokkeert de onderliggende wegen niet.

2.

Herconstructie
Indien een weg niet kan of (verder) mag worden bereden, bijvoorbeeld door een opbreking, een
verkeersbord of een RC met opdracht, dan dient een nieuwe route te worden gekozen en bereden
naar de voet van de eerstvolgende aan de beurt zijnde pijl, welke voldoet aan het gestelde in de
routeopdracht.
De weg waarin een RC met keeropdracht (HK) of voor de Sportklasse een getalscontrole geplaatst
is, wordt men geacht tot aan de RC te kunnen berijden en bij de RC te keren (dus ook als er een
verkeersbord staat).

3.

Finish
De finish van dit traject (VTC 3) bevindt zich op het parkeerterrein van de sportvelden,
Haersolteweg te Dalfsen.

Controlekaart inleveren bij de auto met de gele vlag.

SPONSOR SALLANDRIT

SALLANDRIT 2014

Pagina 11

INFORMATIE & REGLEMENTEN SALLANDRIT

8.

Reglement traject 4: Kaartlezen
INGETEKENDE LIJN MET BARRICADES

1.

Routeopdracht
De op de kaart ingetekende lijn (IL) dient van VTC3 tot VTC4 (Finish) zo nauwkeurig mogelijk en
zo lang mogelijk ononderbroken te worden gevolgd.
Barricades
Op de IL is een aantal genummerde barricades aangebracht. De IL dient op de laatste
mogelijkheid op de kaart voor de barricade te worden verlaten en via kaartwegen op de eerste
mogelijkheid op de kaart na de barricade te worden voortgezet (dit is de nevenroute). De
nevenroute dient zo kort mogelijk te zijn. Het kruisen van de IL is toegestaan. Barricades blokkeren
alleen de IL. De overige wegen zijn dus vrij berijdbaar. In de nevenroute mogen delen van de IL
worden opgenomen, dit echter zo min mogelijk tegengesteld.
Een langere route zonder de ingetekende lijn tegengesteld te rijden prevaleert dus boven
een kortere route, waarbij wel een gedeelte van de ingetekende lijn tegengesteld wordt
bereden.
De IL en de nevenroute vormen samen de te rijden route.

2.

Herconstructie
Indien een weg of de IL niet kan of mag worden bereden, bijvoorbeeld door een opbreking, een
verkeersbord of een RC met opdracht, dan dient de route of de IL voortgezet te worden op de
eerste mogelijkheid op de kaart na de onderbreking.
Deze route dient zo kort mogelijk te zijn en daarbij gelden dezelfde regels als in de routeopdracht
zijn genoemd m.b.t. het gebruik van de IL en de barricades.
Hierbij wordt bepaald dat indien voor deze route een later volgend stuk van de IL gebruikt wordt, dit
nimmer geldt als het berijden van de IL volgens de opdracht.
De weg waarin een RC met keeropdracht (HK) geplaatst is, wordt men geacht tot aan de RC te
kunnen berijden en bij de RC te keren (dus ook als er een verkeersbord staat).
De situatie bij het station Dalfsen is gedetailleerd in het kader op de kaart weergegeven. Voor de
sportklasse geldt dat vanaf het inrijden van dit kader tot het uitrijden van het kader alleen de wegen
in het kader bereden mogen worden.

3.

Herstelcodes (aanvulling op Hoofdstuk 5, artikel 2)
DMIL
= Doorgaan Met Ingetekende Lijn.

4.

Finish
De finish van dit traject (VTC 4) bevindt zich vlak voor de brug over het Overijsselse kanaal op de
Heinoseweg te Dalfsen.

Controlekaart inleveren bij de auto met de gele vlag.
Vanaf de finish rijdt u naar Zaal-restaurant “De Remise”, Schoolbosweg 5 te Heino waar de
prijsuitreiking zal plaatsvinden.

UITLEG EN PRIJSUITREIKING DIRECT NA HET HAPJESBUFFET.
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